REGULAMIN KONKURSU
Konkurs stypendialny
Edycja I

I. Postanowienia ogólne

1.

Organizatorem Konkursu jest Akademeia High School Sp. z o.o., ul. Św. Urszuli
Ledóchowskiej 2, 02-972 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS
0000638796, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.

2. Konkurs nosi nazwę „Konkurs stypendialny”.
3. Celem Konkursu jest wyłonienie Laureatów na podstawie:
•

Przesłanego formularza (etap I);

•

Pracy oraz wyników osiągniętych w trakcie Weekendu Diagnostycznego
(etap II);

4. Nagrodami w Konkursie są:
•

voucher na wybrany kurs w Debate Chamber w Londynie, w ilości: 1;

•

udział w Akademeia Summer School, w ilości: 1;

•

stypendium uwzględniające całościowe bądź częściowe finansowanie nauki
w Akademeia High School – ilość i stopień dofinansowania zależy od decyzji
Jury i Organizatora oraz regulaminu programu stypendialnego.

II. Uczestnicy Konkursu

1.

W Konkursie mogą brać udział osoby uczące się, urodzone między 01.01.2001 a
31.12.2003.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do uzyskania od Uczestnika pisemnej zgody
jego Rodzica/Opiekuna na udział w Konkursie.
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3. Finalistą Konkursu nazywany jest każdy Uczestnik, który decyzją Jury zostanie
zakwalifikowany do II etapu Konkursu.
4. Laureat to Uczestnik Konkursu, którego udział w Konkursie zostanie nagrodzony
przez Jury jedną z Nagród, wymienionych w pkt 4, par. I.

III. Przebieg Konkursu

1.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach.

2. W trakcie etapu I, Uczestnicy wysyłają Zgłoszenie Konkursowe, które jest
następnie oceniane przez Komisję Stypendialną (Jury).
3. Każdy Uczestnik może wysłać jedno Zgłoszenie Konkursowe.
4. Na podstawie przesłanych Zgłoszeń Konkursowych, Komisja wybierze 20
Uczestników, którzy wezmą udział w II etapie Konkursu, tj. Weekendzie
Diagnostycznym w dniach 17.02.2018 – 18.02.2018 w siedzibie Organizatora.
•

Organizator ustali przebieg i dokładny plan Weekendu Diagnostycznego w
oparciu o formularze zgłoszeniowe, przesłane przez wybranych Finalistów.

•

Ramowy opis Weekendu Diagnostycznego znajduje się na stronie:
www.akademeia.edu.pl/oferta-akademicka/diagnostyka-potencjalu

5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z ubieganiem się o stypendium w Akademeia
High School.
6. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu czyli 31.10.2017, od godz.
10:00.
7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

IV. Wytyczne Konkursu – etap I

1.

W I etapie Konkursu, Uczestnik musi wysłać Zgłoszenie Konkursowe.

2. Zgłoszenie Konkursowe musi zostać dostarczone Organizatorowi za pomocą
formularza

znajdującego

się

http://akademeia.edu.pl/konkurs-stypendialny-2017/
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na

stronie:

3. Zgłoszenie Konkursowe musi zawierać:
•

Czytelny skan lub zdjęcie świadectwa szkolnego z roku 2016/2017. W formie
elektronicznej: plik PDF, PNG, JPG, o wadze nieprzekraczającej 10mb.

•

Wypełniony

formularz

zgłoszeniowy,

znajdujący

się

na stronie:

http://akademeia.edu.pl/konkurs-stypendialny-2017/

V.Wytyczne Konkursu – etap II

1.

Udział w Weekendzie Diagnostycznym ma na celu ocenę umiejętności i
predyspozycji

akademickich

Uczestników

oraz

poziom

znajomości

języka

angielskiego.

VI.

1.

Warunki udziału w konkursie

Przesłanie Zgłoszenia Konkursowego Organizatorowi, za pośrednictwem strony
http://akademeia.edu.pl/konkurs-stypendialny-2017/

2. Wyrażenie

zgody

na

przetwarzanie

danych

osobowych

dla

potrzeb

przeprowadzenia Konkursu.
3. Przesłanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
4. Dojazd na Weekend Diagnostyczny do Warszawy oraz zakwaterowanie w
Warszawie w trakcie trwania Weekendu Diagnostycznego, Finaliści organizują we
własnym zakresie i na własny koszt.

VII. Harmonogram

1.

Konkurs rozpoczyna się 31.10.2017 o godz. 10:00.

2. Ostateczny termin nadsyłania prac do I etapu Konkursu, za pośrednictwem
formularza

na

stronie

http://akademeia.edu.pl/konkurs-stypendialny-2017/

05.01.2018, godz. 23:59.
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to

3. Ogłoszenie wyników I etapu Konkursu odbędzie się dnia 05.02.2018,
publikację

na

stronie

poprzez

http://akademeia.edu.pl/konkurs-stypendialny-2017/

Dodatkowo Organizator skontaktuje się z Uczestnikami drogą mailową w celu
potwierdzenia ich obecności na Weekendzie Diagnostycznym. Uczestnicy będą mieli
2 dni robocze na potwierdzenie swojego uczestnictwa w II etapie. W przypadku
nieotrzymania takiego potwierdzenia, Organizator może zdecydować o usunięciu
Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do II etapu Konkursu.
4. Weekend Diagnostyczny (tj. II etap Konkursu) odbędzie się w dniach 17.02.2018 –
18.02.2018 w siedzibie Organizatora.
5. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się dnia 05.03.2018 poprzez publikację na
stronie

http://akademeia.edu.pl/konkurs-stypendialny-2017/

Dodatkowo

Organizator skontaktuje się bezpośrednio z Laureatami drogą mailową.

VIII. Nagrody

1.

Jury przyzna w Konkursie jedną nagrodę w postaci vouchera na kurs w Debate
Chamber w Londynie: http://debatechamber.com/summerschools/ o wartości
max. 500GBP.

2. Laureat Nagrody wymienionej w pkt 1, samodzielnie wybiera kurs. O swojej decyzji
informuje Organizatora, który w jego imieniu zapisuje go na wskazany kurs i ponosi
odpowiednie opłaty, zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie www
organizatora kursów.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak miejsc na wybranym
przez Laureata kursie.
4. Dodatkowo Organizator przewiduje przekazanie Laureatowi środków pieniężnych
w wysokości 1000 zł na poczet wydatków związanych z transportem do/z
Londynu. Niniejsza kwota jest przekazana Laureatowi na wskazane konto
bankowe, dopiero w momencie gdy Laureat powiadomi Organizatora o swojej
decyzji względem wybranego kursu i gdy kurs zostanie opłacony przez
Organizatora.
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5. Jury przyzna w Konkursie jedną nagrodę w postaci udziału w Akademeia Summer
School – tj udziału w zajęciach przedmiotowo-warsztatowych w Szkole Letniej w
siedzibie Organizatora. Zajęcia Akademeia Summer School odbędą się w Lipcu
2018 w siedzibie Organizatora. O terminie i planie zajęć, Organizator poinformuje
Laureata mailowo do dnia 01.06.2018.
6. Równowartość nagrody nie będzie wypłacana.
7. Do każdej nagrody, o której mowa w paragrafie X. Laureat otrzyma dodatkową
nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto tej nagrody. Dodatkowa
nagroda

pieniężna

zostanie

w

całości

przeznaczona

na

pokrycie

przez

Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. 2012, poz. 361 z późn. zm.). W przypadku, gdy obowiązek pobrania
zryczałtowanego podatku dochodowego nie wystąpi, dodatkowa nagroda
pieniężna nie przysługuje.

IX.

1.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Konkursu
Akademeia High School Sp. z o.o.

2. Dane osobowe Uczestników zgromadzone przez Organizatora mogą być także
udostępnione:
•

odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie
odpowiednich przepisów prawa,

•

innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez
przepisy prawa.

3. Uczestnik udostępnia swój adres e-mail również w celu wykorzystania go przez
Organizatora

na

potrzeby

działań

marketingowych

polegających

przede

wszystkim na przesyłaniu Uczestnikom informacji dotyczących działalności
edukacyjnej liceum Akademeia High School. Uczestnicy w każdej chwili mogą
zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości, za pomocą wiadomości e-mail
wysłanej na adres: office@akademeia.edu.pl
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4. Organizator

zapewnia

zapewniające

odpowiednie

bezpieczeństwo

środki

danych

techniczne

osobowych

i

organizacyjne

udostępnionych

przez

Uczestników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub
ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych,
ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
5. Uczestnikom przysługuje prawo:
•

dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia,

•

korekt

oraz

aktualizacji

treści

danych

w

drodze

komunikacji

z

Organizatorem;
•

żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych
osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa;

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie
niezbędnym do organizacji Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie.
7. W czasie uczestnictwa w Konkursie, dane osobowe Uczestników podawane są
dobrowolnie, choć ich podanie warunkuje możliwość uczestnictwa.

X.

1.

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na
adres: Akademeia High School Sp. z o.o., ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 2, 02-972
Warszawa, z dopiskiem "Reklamacja – Konkurs Stypendialny".

2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do
korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód
reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega
sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu)
dni od daty takiego wezwania.
3. Nieuzupełnienie

przez

Uczestnika

braków

pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
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uprawnia

Organizatora

do

4. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania
reklamacji. Zainteresowani zostaną

powiadomieni o

sposobie

rozpatrzenia

reklamacji w formie elektronicznej niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
5. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń
przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

XI.

1.

Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. Informacja

o

ewentualnych

zmianach

zostanie opublikowana na

http://akademeia.edu.pl/konkurs-stypendialny-2017/
3. Kontakt z Organizatorem jest możliwy za pomocą wysłania wiadomości e-mail na
adres: office@akademeia.edu.pl
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